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फगदादच्मा यस्त्मालय, जोशारा  इच्छा  ऩणूण कयणायी एक 
राकडी  छड़ी मभऱारी.  

ऩण ती कळी काभ कयते? 

जोशाने काशी गोष्टी भागगतल्मा-ऩण ्माचा उरटाच ऩरयणाभ 
झारा. जेव्शा ्माने एका नलीन चऩरेची इच्छा केरी तेव्शा ्माच े
जुने वॅन्डरे गामफ झारे. जेव्शा ्माने एका गाढलालय फवण्माची 
इच्छा केरी तेव्शा ्माच्माच   ऩाठीलय  गाढल ऩडरं.आणण जेव्शा 
वरुतानच्मा शातात छडी गेरी, तेव्शा तय अनेक गोष्टी लास्ततलाच्मा 
ननमंत्रणा फाशेय गेल्मा.     

तो अजून त्रावात ऩडण्माच्मा आधी, जोशारा छडीच ेयशस्तम कवे 
कऱरे? 

 इच्छा ऩूणण कयणायी छड़ी  

उभय येमायी 



लेखकाची नोट  

जोशाच्मा अयफी बाऴेतल्मा कशाण्मा दनुनमेत खूऩ आधीऩावून भाहशत आशे. 
नतथं जोशा फुद्धिभान भूखण नवरुद्दीन शोजाच्मा रूऩात प्रकट शोतो.  तुकी, इयाण आणण 

भध्म आमळमा तीर कशाण्मानंतय जोशा ऩश्वचभी वाहश्मात वुिा वाऩडते. कायण 

वांचो ऩांजा, डॉन श्वलववोटचा एस्तवलामय  आणण प्राभाणणक वाथीदाय  मभगुएर डी 
वलेंट्व, डॉन श्वलववोटचे रेखक अल्जीमवण  भध्मे एक तुकी कैद्माच्मा रुऩात 
काढरेल्मा वशा लऴाणत ्मांनी मा कशाण्मा ऐकल्मा शो्मा.  

जोशाच्मा कशाण्माभध्मे सान  आणण भूखणऩणा मांच्माभध्मे एक तयर येऴा 
अवते आणण ्मातून खूऩ काशी ळकू ळकतो. म्शणून कदागचत फ्रैं कमरन डरेानो 
रूजलेल्टरा जोशाच्मा कशाण्मा आलडत शो्मा.  



हदलव उन्शाचा शोता आणण यस्तता रांफ शोता. जोशा,  फगदादरा जात 
शोता. तो एक ऩडवमा मबतंीच्मा वालरीत आयाभ कयण्मावाठी थांफरा. 

“फघ वालरीत ककती वखु लाटत आशे,” जोशाने स्तलतःरा म्शटरे. 



जोशा मबतंीरा टेकून फवरा. ्माभऱेु जुन्मा द्धलटांची मबतं 
ढावऱरी. तो भागच्मा फाजूरा ऩडरा श्जथनू ्मारा मबतंीत 
रऩलरेरी वीरफंद फयणी हदवरी. “भरा आवचमण लाटतं की मा 
फयणीत काम अवेर,” जोशा म्शणारा. भग ्माने फयणीलयच े
भेणाच ेवीर तोडरे.. 



आत, ्मारा एका चभणऩत्रात गुंडाऱरेरी छडी मभऱारी. 
 जोशाने रेखऩटालयीर कपकट अषये लाचरी. 
अनोऱखी भाणवा, तुरा एक इच्छा ऩणूण कयणायी छडी मभऱारी आशे,  नतचा 

वभजदायीने उऩमोग कय. ती छडी तुझ्मा इच्छा ऩणूण करू ळकते. "इच्छा ऩणूण 
कयणायी छड़ी!" जोशाने  म्शटरे. “भरा वगळ्मात आधी काम शलं आशे?” 
्माने आऩल्मा णझजरेल्मा चऩरांकड ेऩाहशरं. “जय भाझ्माजलऱ नलीन चप्ऩर 

अवती तय ककती छान झारं अवतं.” 



जोशाने इच्छा  ऩणूण कयणायी छडी आऩल्मा शातात ऩकडून ठेलरी शोती. ्माने 
आऩरे डोऱे थोडवेे मभटरे. “जय भाझ्माजलऱ रार कातड्माच्मा चऩरांचा एक 
जोड अवता तय.” 

भग ्माने आऩरे डोऱे उघडरे आणण खारी आऩल्मा ऩामांकड े
फनघतरे.्माच्माजलऱ रार कातड्माच्मा चऩरेचा जोड नव्शता. ऩण आता 
्माच्माजलऱ जुनी णझजरेरी चप्ऩर ऩण  गामफ झारी शोती.  



जोशा  यागाने ओयडरा. शी कवरी इच्छा ऩणूण कयणायी छडी आशे. भी 
चऩरेची इच्छा केरी, आणण नतने भाझी जुनी चप्ऩरच गामफ केरी. आता 
भरा फगदादऩमतं अनलाणी जाले रागणाय.” जोशाने आऩल्मा शातातल्मा छडी 
कड ेफनघतरं आणण ओयडरा, “दषु्ट छडी! जय तू गामफ झारी अवती तय.” 

ऩण छड़ी गामफ शोण्मा ऐलजी ्माच्मा शातारा गचकटरी. ्माभऱेु जोशा अजूनच 
बडकरा. “मा छडी भरेु भी भाझी चप्ऩर घारलनू फवरो. आता भी नतच्माऩावनू वटुका 
शोल ूळकत नाशी..” तो  फग़दादरा जाण्मावाठी यस्त्मालय चार ूरागरा.तो छडी शरलत 
आणण स्तलतःळी फडफडत याहशरा. “दषु्ट छडी! फेवकाय छडी! फकलाव छड़ी!" 



“यस्त्मातून फाजूरा शो! ननघ वभोरून!” वुरतानच्मा ऩशायेदायांची एक तुकडी भागून 
ओयडरी. एक छोटे गाढल ्मांच्मा घोड्मांच्मा भागून चारत शोते.जोशा घाईने यस्त्माच्मा कडरेा 
आरा.  

“वुरतानाचे ऩाशयेकयी वगऱे फदभाळ आशेत.्मांच्माफयोफय ऩंगा न घेणं चांगरं,” जोशा 
स्तलतःळी फडफडत म्शणारा, “तयी ऩण, जय भाझ्माकड ेगाढल अवते तय भी ्माच्मालय  

फवून फगदाद ऩमणन्तचा प्रलाव करू ळकरो अवतो.”  

ऩशायेदायांनी आऩल्मा घोड्माची रगाभ खेचरी. “तू ऐकरं का?” ्मांचा ने्माने 
द्धलचायरे. “्मा भाणवारा लाटतं की ्माच्माजलऱ फगदादरा जाण्मावाठी गाढल शलं.  
चरा ्माची इच्छा ऩूणण करू मा.” 

“नाशी, नाशी!" जोशा ओयडरा. “भी तय अवं काशी म्शणारो नाशी.” 



ऩण ऩशायेकऱमांना ्माची छेड काढामरा भजा मेत शोती. ्मांनी जोशारा 
लाकामरा वांगगतरे आणण भग ्मांनी आऩरे गाढल ्माच्मा ऩाठीलय रादरे. भग ते 
वलण यस्त्मालरून ऩढेु जाऊ रागरे आणण जोशा, गाढलारा उचरनू ्मांच्मा भागे भागे 
ननघारा. यस्त्मालय वलण रोक ्मारा फघण्मावाठी उबे याशत. काम दृवम 
शोते!रोकांनी नेशभी भाणवारा गाढलालय फवरेरे ऩाहशरे शोते. कोणी गाढलारा 
भाणवाच्मा ऩाठीलय फवनू प्रलाव कयतांना ऩाहशरे नव्शते.  

“थाड! थाड! गाढलाने राथ भायरी! बफचाऱमा प्राण्मारा भाणवाच्मा ऩाठीलयचा 
प्रलाव ऩवंत आरा नाशी.  



जेव्शा ते नगयाच्मा  द्लाया ऩमतं ऩोशचरे, तेव्शा वुरतानाच्मा ऩशायेकऱमांनी 
जोशारा गाढलारा खारी ठेलामरा वांगगतरे आणण आऩल्मा यस्त्माने जाण्माची 
ऩयलानगी हदरी. “भी आ्ता ऩमतं जे काशी फोररो, ्माभुऱे भी अडचणीत 
आरो आशे. शी वगऱं ्मा  

छडीची चूक आशे.” 

ळशयात प्रलेळ कयताच जोशाने ळऩथ घेतरी, “भी आता कोणाराच एकशी ळब्द 
फोरणाय नाशी,” तो थोडावा दयू गेरा तेव्शा ्मारा यस्त्मालय एक मभयलणूक मेतांना 
हदवरी. वुरतान स्तलतः ्मा मभयलणुकीचे नेतृ् ल कयत शोता.  

"वुरतानारा दीघण आमुष्म मभऱो, वुरतान अभय शोलो!” जोशा वोडून  
मभयलणुकीत वगऱे रोक ओयडत शोते. ऩशायेकऱमांशे जोशाच्मा गप्ऩ फवण्माकड ेरष 
गेरे. “काम आशे अवं? तू वुरतानाच्मा दीघण आमुष्माची काभना कयत नाशी का?” 



जोशाने वभजालरं, “आज भी जी इच्छा केरी ्माच्मा वगऱं उरट शोत आशे. भरा 
बीती लाटते की जय भी वुरतानाच्मा दीघण आमुष्माची इच्छा केरी आणण ्माच्मा उरट 
झारं तय.” 

वुरतानाने ऩण जोशाचे फोरणे ऐकरे. “घाफरू नको,” वुरतान म्शणारा. “जय तू भाझ्मा 
दीघण आमुष्माची काभना करू ळकत नाशी तय तू दवुयी अळी एखादी इच्छा कय चर 
कोणतीशी छोटीळी इच्छा कय.ते ऩण चारेर.” भग वुरतानाने आऩल्मा नाकाच्मा 
ळेंड्मालयच्मा भवा कड ेइळाया केरा. “शा भव भरा एका आठलड्माऩावून त्राव देत आशे.भी 
माच्माभुऱे लैतागरो आशे.शा भव गामफ शोऊ दे.” 

“भी आज  कोणतीच इच्छा  कयणाय नाशी,” जोशा म्शणारा. 
“कदागचत तुरंुगात काशी काऱ काढल्मानंतय तुझं भत फदरेर?” वुरतानाने द्धलचायरे. 
“नाशी," जोशाने उ्तय हदरे. भग ्माने एक दीघण वलाव घेतरा.इच्छा ऩूणण कयणाऱमा 

छडीरा ्माने ऩवकं धयत ्माने म्शटरं, “जय वुरतानाच्मा नाकालयचा भव गामफ झारा 
तय.” 



ऩण जवे ्माने ते ळब्द म्शटरे, “तो छोटा भव लाढू रागरा. तो 
लाढतच गेरा आणण ळलेटी तो एका द्राषाच्मा आकायाचा झारा. भग तो 
दोन बागात द्धलबागरा गेरा. भव एकवायखा लाढत आणण पुटत गेरा 
आणण ळलेटी तो वरुतानाच्मा नाकाखारी जांबळ्मा द्राषाच्मा घडावायखा 
रटकू रागरा. ऩशायेकयी ओयडू रागरे. 

“मा भाणवाने वरुतानालय नवकीच काशीतयी जादटूोणा केरा आशे! 
्मारा ऩकडा! ्माच ेडोके छाटून टाका!” 



ऩशायेकयी जोशारा ऩकडण्मावाठी धालरे. ऩण तो नतथनू ननवटून 
ऩऱण्मात मळस्तली झारा. वरुतानाच्मा ऩशायेकऱमांनी लतुणऱाकाय गल्ल्मांच्मा 
बरूबरुयै्मा भध्मे ्माचा ऩाठराग केरा. जोशा अनलाणी ऩामांभध्मे शोणाऱमा 
लेदनेभऱेु जास्तत रांफ ऩऱू ळकरा नाशी. रलकयच तो एका गल्रीत 
लऱारा.्माने एक दकुानाचा दयलाजा फनघतरा. दकुानदाय वभोय एक ऩसु्ततक 
घेलनू लाचत शोता. जोशा धालत ्माच्माजलऱ गेरा.  



“भरा वरुतानाच्मा ऩशायेकऱमां ऩावनू रलकय लाचल!” ्माने दकुानदायाकड े
मबक भागगतरी.  

“इथे रऩ,”म्शाताया  दकुानदाय म्शणारा. ्माने एका भोठ्मा ऩेटीच ेझाकण 
उघडरे. जोशा ्मात रऩरा.  दकुानदायाने ऩेटीच ेझाकण फंद केरे. रलकयच 
वरुतानाच ेऩशायेकयी गल्रीत मेलनू ऩोशचरे.  

“तू एका भाणवारा इथनू ऩऱतांना फनघतरे का?” ्मांनी दकुानदायारा 
द्धलचायर.े “्माच्मा जलऱ एक छडी आशे आणण ्माने चऩल्मा घातरेल्मा नाशीत.” 

 म्शाताया दकुानदाय म्शणारा, “भी अवा कोणताशी भाणूव ऩहशरा नाशी,” भग 
ऩशायेकयी ऩढेु गेरे.  



भग दकुानदायाने जोशारा ऩेटीतून फाशेय मेण्माव भदत केरी.  
“शा काम भाभरा आशे?” ्माने द्धलचायरे. 
जोशाने ्माच्मा फयोफय जे काम झारे शोते, ते वगऱं काशी वांगगतरं. जेव्शा ऩावून ्मारा 

इच्छा ऩूणण कयणायी मभऱारी तेव्शाऩावून तो कभनळीफी झारा शोता. जोशा यडत म्शणारा.  

“फयं झारं अवतं भी शी जादचूी छडी कधी फनघतरी नवती तय.” 
"एक इच्छा ऩूणण कयणायी छडी?” दकुानदाय ओयडरा. “ती तय खूऩ दमुभणऱ गोष्ट आशे.  

भी नतरा फघू ळकतो का?”  
जोशाने  छड़ी ऩकडून ठेलरी शोती आणण आता ती ्माच्मा शातारा गचकटून फवरी शोती.  
“मात काशी आवचमण नाशी की तुझं नळीफ खयाफ शोत आशे. ”दकुानदाय म्शणारा. “फघ, तू 

नतरा उरटं ऩकडरं आशे. नतचा टोकदाय ळेंडा ऩुढे शला. जय तू छडी उरटी धयरी तय तुझ्मा 
इच्छाशी उरट्माच शोणाय.”   

“भग भी काम कयामरा शलं?” जोशाने द्धलचायरं. 
"छड़ी कपयलून ऩकड आणण भग एखादी इच्छा धय.”  



जोशाने आता छड़ी फयोफय ऩकडरी. आता नतचा टोकदाय ळेंडा ऩढुच्मा 
फाजूरा शोता. “जय शी छडी भाझ्मा शातातनू ऩडून गेरी तय,” तो म्शणारा.  

छड़ी रगेचच जभीनीलय ऩडरी. जोशाने आऩरी फोटं ऩवयलरी. ्माने मालेऱी 
छडी मोग्म ऩितीने उचररी आणण म्शटरं, “जय भाझ्माजलऱ भाझ्मा जुन्मा 
चऩरा ऩयत आल्मा तय.” 

भग अचानक जुनी चप्ऩर ्माच्मा ऩामात हदव ूरागरी. चऩरेलय अजूनशी 
धऱू रागरेरी शोती जळी ्माने ती कधी काढरीच नव्शती अळी.  



म्शाताया भाणूव म्शणारा, “जय तू हशचा मोग्म उऩमोग कयामरा मळकरा 
तय शी एक अद्भतु लस्ततू आशे.” तू एखादी इच्छा कयण्माच्मा आधी,  तू 
वरुतानाकड ेऩयत जामरा शले आणण ्माच ेनाक ठीक कयामरा शले. कायण ते 
काभ कयणं म्शणजे एक मोग्म काभ कयणे शोईर.” 

जोशा ्मावाठी रगेच याजी झारा. ्माने म्शाताऱमा भाणवाच ेआबाय भानरे 
आणण भग तो भशाराकड ेननघारा. तो ऩशायेकऱमांऩावनू रऩनू वरुतानाच्मा 
मवशंावन कषात घवुरा. वरुतान स्तलतःरा आयवमात फघत शोता आणण 
आऩल्मा कुरूऩ नाकाकड ेटक रालनू ऩाशत शोता. अजूनऩमतं भव, द्राषाच्मा 
द्धऩका वायखे हदवत शोते.  



“तू!" जोशारा फघनू वरुतान जोयात ओयडरा. “फघ! तू भाझ्माफयोफय काम केरे 
आशे!”   

“भी शे ठीक कयण्मावाठी ऩयत आरो आशे,” जोशा म्शणारा. 

्माने टोकदाय ळेंडा ऩढेु ठेलनू इच्छा कयणाऱमा छडीरा धयरं आणण म्शटरे. 

“जय वरुतानाच्मा नाकालयचा भव गामफ झारा तय.” 

आणण भग भव ्लरयत गामफ झारा. वरुतानाच ेनाक ऩयत चांगरे नीट झारे. 



वगळ्मा रोकांनी जोशाची  प्रळंवा केरी आणण ळुबेच्छा हदल्मा. वुरतान द्धलळेऴ 
प्रवन्न झारा. “शी खयंच इच्छा ऩूणण कयणायी छडी आशे काम?” भी शी फघू ळकतो 
का? वुरतानाने द्धलचायरे.  

जोशाने आऩरी इच्छा  ऩूणण कयणायी छड़ी वुरतानाकड ेवोऩलरी.  

वुरतान म्शणारा, “भरा नेशभी एक इच्छा ऩूणण कयणाऱमा छडीचे भारक व्शामचे 
शोते.आता भी हशरा आऩल्मा खजान्मात ठेलू ळकतो.” ्माने आऩल्मा नोकयारा 
फोरालरे आणण आदेळ हदरा. “शी छडी भाझ्मा जलऱच्मा खोरीत नेलून ठेल. भी नतथे 
रगेच मेतो.” भग वुरतानाने आऩरी दाढी कुयलाऱरी, म्शणारा, "भरा नेशभीच इच्छा 
ऩूणण कयणायी काठी शली शोती. आता भी ती भाझ्मा नतजोयीत ठेलू ळकतो." 



“ऩण ...," जोशा ओयडरा. ्मारा कधीशी वुरतानारा आऩरी इच्छा ऩूणण कयणायी छडी 
द्मामची नव्शती. वुरतान म्शणारा, “अच्छा तुरा फदल्मात काम इनाभ ऩाहशजे. ठीक आशे 
भी तुरा एक इनाभ देतो. वांग, तुरा एक गाढल आलडरे?” 

“शो,  एक गाढल हदरे तय खूऩ चांगरे शोईर,” जोशा म्शणारा.  
वुरतानाने आऩल्मा ऩशायेकऱमाकडून तफेल्मातून एक गाढल भागलरे आणण ते जोशारा 

द्मामरा वांगगतरे.   

 ते तेच गाढल ननघारे जे जोशाने फगदादच्मा ऩूणण यस्त्माबय उचरेरे शोते. 
"अच्छा, गाढल!" जोशाने गाढलाच्मा ऩाठीलय फवत म्शटरे, “भी तुरा एकदा उचररे शोते. 

आता शे उगचत शोईर की तू भरा उचराले.” 
जवा तो यस्त्मालरून जाऊ रागरा, जोशाने गाढलारा द्धलचायरे, “गाढल, तुरा काम लाटते 

भी ऩयत जालून वुरतानारा वांगामरा शले का की छडी कळी ऩकडामची ते?” 
“धाड! धाड!!“ गाढल ओयडरे.  
“भी तुझ्माळी वशभत आशे,” जोशा म्शणारा. “वुरतान स्तलतःच ्माचा ळोध घेलू ळकतो.”  



ऩण वरुतानाने तवे कधीच केरे नाशी. 

वभाप्त 


